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WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA 

 

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a 

rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w 

tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie 

różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej 

rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja i całkowita eliminacja ubóstwa na 

świecie.   

Ubóstwo – definiowane jako znaczne ograniczenie możliwości i szans rozwojowych – jest 

przyczyną głodu, wysokiej śmiertelności noworodków czy też niskiej dostępności 

edukacji w krajach rozwijających się. Tak zdefiniowane ubóstwo pozwala nam również 

lepiej zrozumieć, dlaczego negatywne zjawiska społeczne (takie jak gettoizacja i 

marginalizacja całych grup społecznych czy też dyskryminacja kobiet) jak też polityczne 

(wojny, terroryzm) mają również swoje źródło w niesprawiedliwym dostępie do zasobów 

ekonomicznych. 

Współpraca rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem 

ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje rozwijające się mają 

trudności w rozwijaniu się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych 

państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi 

wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony 

rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej zaś konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z 

osobna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 r., 

Nr 234, poz.1386), przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań 

podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania państwom 

rozwijającym się lub ich społeczeństwom: 

1) pomocy rozwojowej, polegającej w szczególności na: 

    a) promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i 

przestrzegania praw człowieka; 

    b) wspieraniu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowaniu działań 

zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia 

poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności; 

2) pomocy humanitarnej, polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki 

i ochrony ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych 

lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka. 

Przez współpracę rozwojową rozumie się także działania edukacyjne na rzecz 

podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności 

między państwami. 

 

http://www.polskapomoc.gov.pl/Ustawa,o,wspolpracy,rozwojowej,1128.html
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Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, 

wyniesione m.in. z  okresu polskiej transformacji społeczno–gospodarczej, świadczące o tym, 

że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia 

publicznego. Dlatego też polska współpraca rozwojowa skupia się przede wszystkim na 

dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz 

transformacji systemowej. 

W zależności od sposobu realizacji pomocy możemy wyróżnić pomoc dwustronną oraz 

wielostronną. 

 

Pomoc dwustronna jest kierowana bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób w kraju 

partnerskim. Pomoc wielostronna jest udzielana za pośrednictwem instytucji 

międzynarodowych. 

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA). Zgodnie z 

definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(ang. Development Assistance Commission, Organization for Economic Cooperation and 

Development  - DAC OECD), Oficjalna Pomoc Rozwojowa to darowizny i pożyczki 

przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu 

wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się. Pożyczki są 

traktowane jako ODA wtedy, gdy zawierają element darowizny na poziomie 25% 

wartościcałej kwoty. Ponadto warunkiem zaklasyfikowania współpracy rozwojowej jako 

Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest także to, aby kraj partnerski, na rzecz którego udzielane 

jest wsparcie, znajdował się na liście ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD - 

liście biorców pomocy rozwojowej DAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polskapomoc.gov.pl/Wspieranie,demokracji,47.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Wspieranie,transformacji,1870.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Wspolpraca,dwustronna,1226.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Wspolpraca,wielostronna,25.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Slowniczek,46.html#ODA
http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/daclistofodarecipients.htm
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W wyniku przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 

zdefiniowane zostały następujące obszary geograficzne polskiej pomocy rozwojowej: 

Kraje Partnerstwa Wschodniego: 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina 

 

Źródło: 

http://www.polskapomoc.gov.pl/Wspieranie,transformacji,1870.html 

 

Wspieranie procesów transformacyjnych w krajach partnerskich 

 

Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, jednym z 

dwóch priorytetowych obszarów tematycznych polskiej współpracy rozwojowej – obok 

demokracji i praw człowieka – jest transformacja systemowa. W ciągu ostatnich 20 lat Polska 

dokonała ogromnego postępu, stając się pozytywnym przykładem pokojowej transformacji 

systemowej. Proces  ten objął niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa. Olbrzymie doświadczenie zdobyte w tym czasie jest niezwykle cenną lekcją 

dla partnerów nie tylko z Europy Wschodniej, ale także z wielu innych regionów świata, które 

w ostatnich latach wkroczyły na drogę zmian. Dzisiejsze zaangażowanie Polski jest, w 

pewnym sensie, spłatą długu wobec krajów, które wspierały nas w latach 80-tych ubiegłego 

wieku. Mamy również poczucie, że bez pomocy silniejszych partnerów nasza transformacja 

lat 90-tych nie byłaby tak udana. 

 

W działaniach wspierających transformację systemową w krajach partnerskich coraz większą 

aktywność przejawiają organy administracji publicznej. Polskie ministerstwa i urzędy, a także 

jednostki samorządu terytorialnego, dysponują kadrą o odpowiednim przygotowaniu 

merytorycznym i bogatym doświadczeniu eksperckim. Dzięki temu udaje się nam efektywnie 

wspierać administrację publiczną m.in. państw Partnerstwa Wschodniego w przeprowadzaniu 

skutecznych reform społeczno-gospodarczych. Nie do przecenienia jest również 

zaangażowanie polskiego sektora pozarządowego w realizację projektów mieszących się w 

obszarze tematycznym. Bliskość geograficzna i kulturowa oraz doświadczenie wyjścia z 

ustroju komunistycznego powodują, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla naszych 

wschodnich sąsiadów.  

 

W ramach priorytetowego obszaru wsparcia „transformacja systemowa”, określonego w 

Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, polska współpraca 

rozwojowa obejmuje w szczególności następujące działania: 

 

a. reforma administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym (w tym 

samorządowym), budowa apolitycznej, skutecznej służby cywilnej, wspieranie inicjatyw 

antykorupcyjnych sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego; 

b. zbliżenie prawa i instytucji do standardów Unii Europejskiej w krajach partnerskich blisko 

współpracujących z UE; 

c. rozwój małej i średniej przedsiębiorczości; 

d. rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 

e. wsparcie rozwiązywania problemów społecznych będących następstwem transformacji 

systemowej, w tym dotyczących grup defaworyzowanych społecznie; 

f. przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, dążenie do ograniczania zmian 

klimatu i łagodzenie skutków zmian klimatycznych; 

g. budowa nowoczesnego ładu informacyjnego m.in. w zakresie rynku mediów, 

informatyzacji i dostępu do informacji publicznej odpowiedniej jakości. 
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Wspieranie procesów demokratyzacyjnych w krajach partnerskich 

 

Źródło: 
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Zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”, jednym z 

dwóch przekrojowych obszarów tematycznych polskiej współpracy rozwojowej – obok 

transformacji systemowej – jest demokracja i prawa człowieka. 

Wybór ww. priorytetu wynika z przekonania, że długofalowy rozwój krajów o niższych 

wskaźnikach rozwoju nie jest możliwy bez znaczącej poprawy nie tylko funkcjonowania 

instytucji państwa, ale również respektowania standardów demokratycznych oraz 

poszanowania praw człowieka. Stąd też kraje demokratyczne świadczące pomoc rozwojową 

angażują się również w promowanie zasad demokracji jako porządku lepiej zaspokajającego 

ludzkie potrzeby w sferze socjalnej, kulturalnej i gospodarczej oraz sprzyjającego 

zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. Przy czym celem propagowania demokracji nie 

jest narzucanie własnych idei czy interesów, lecz ochrona ludzi przed nadużyciami władzy 

oraz zapewnienie obywatelom prawa do samodzielnego decydowania o własnym losie. 

 

Wspieranie demokracji to także umacnianie społeczeństwa obywatelskiego i jego 

niezależnych instytucji, monitorowanie i ocena sytuacji społeczno-politycznej pod kątem 

przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności obywatelskich. To dbałość o 

prawidłowe i przejrzyste procedury wyborcze, o jawność życia publicznego, o wolne i 

niezależne media, swobodę zrzeszania się i wyrażania opinii. 

 

W ramach priorytetowego tematycznego obszaru wsparcia „demokracja i prawa człowieka”, 

polska współpraca rozwojowa obejmuje – zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy 

rozwojowej na lata 2012-2015” – w szczególności następujące działania: 

a)      wspieranie demokracji i dobrego rządzenia, w tym wspieranie współpracy administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi i społecznymi; 

b)      wzmocnienie państwa prawa, propagowanie ochrony praw człowieka; 

c)       wspieranie równości płci i awansu społeczno-ekonomicznego kobiet; 

d)      zwiększanie dostępu społeczeństwa do informacji, w tym wzmocnienie roli 

niezależnych mediów, rozwój kontroli społecznej nad mediami; 

e)      wsparcie instytucji, działaczy i ruchów prodemokratycznych; 

f)       wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

g)      rozwijanie samorządności lokalnej; 

h)      zwiększanie dostępu do edukacji wysokiej jakości oraz edukację obywatelską; 

i)       wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego; 

j)       wspieranie demokratycznego, przejrzystego procesu wyborczego. 
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Czym są Milenijne Cele Rozwoju 
Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDG) zostały przyjęte w 

Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi zobowiązanie społeczności 

międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i 

mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony 

środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na 

rzecz rozwoju. Został również jasno określony termin realizacji Celów, przewidziany na 2015 

rok. 

 

Milenijne Cele Rozwoju: 
1. CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie o połowę liczby 

ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie 

2. CEL 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez 

zapewnienie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki 

na poziomie podstawowym. 

3. CEL 3: Promocja równości płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie 

nierównego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na 

wyższych szczeblach do 2015 roku 

4. CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności 

dzieci w wieku do 5 lat 

5. CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika 

umieralności matek 

6. CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie 

nowych zachorowań 

7. CEL 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez 

uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, 

stosowanie metod hamujących zubożenie środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę 

liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody pitnej. Do 2020 roku osiągnięcie 

znacznej poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. 

8. CEL 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju poprzez 

wypracowanie dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach, przewidywalnego i 

nikogo nie dyskryminującego systemu handlowo – finansowego, zobowiązanie uczestników 

systemu do podejmowania działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i 

ograniczanie ubóstwa, uwzględnienie szczególnych potrzeb państw najsłabiej rozwiniętych, 

wyspiarskich i śródlądowych (zwłaszcza zwiększenie dostępu do rynków krajów 

rozwiniętych, redukcję długów, zwiększenie pomocy rozwojowej), wypracowanie strategii na 

rzecz zapewnienia pracy młodemu pokoleniu, zwiększenie dostępu do leków dla krajów 

rozwijających się oraz umożliwienie im korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej technologii. 
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Ukraina 
 

Wprowadzenie 

Ukraina zajmuje 76 pozycję (2011 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym 

przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. 

Proklamowana w 1991 roku niepodległość Ukrainy zainicjowała proces długotrwałych wewnętrznych 

przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Ze względu na sąsiedztwo i znaczenie 

geopolityczne Ukraina pozostaje ważnym partnerem Polski w regionie. Od 2006 roku kraj ten jest 

jednym z priorytetowych biorców polskiej pomocy rozwojowej. Uzyskane w 2007 roku przez Polskę i 

Ukrainę prawo do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stało się dodatkowym 

impulsem do ściślejszej współpracy administracji obu krajów. 

powrót 

Działalność w 2013 r. 

W 2013 r. na rzecz Ukrainy podjęto 21 projektów, w tym 13 projektów wyłonionych w konkursie 

Polska pomoc rozwojowa 2013 (na kwotę 3,7 mln PLN), a 8 realizowanych z udziałem organów 

polskiej administracji centralnej (na kwotę 1,9 PLN). W ramach systemu małych grantów ambasada 

RP w Kijowie realizuje 8 projektów o łącznej wartości 193 525 EUR (zobacz pełną listę). 

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na Ukrainie (projekty organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana 

jest w ramach następujących priorytetów: 

 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami  (4 projekty - 0,62 mln PLN) 
Działania związane w szczególności z podniesieniem kompetencji służb i podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska 

naturalnego. 

 Rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (9 

projektów - 2,42 mln PLN). Działania dotyczące szczególnie wzmocnienia samorządu w 

obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania nieruchomościami i 

energooszczędnością oraz zwiększenia atrakcyjności ukraińskich miast. 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (8 projektów - 2,56 

mln PLN). Działania służące między innymi rozwojowi innowacyjnych technologii opartych 

o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP, ułatwianiu dostępu 

do informacji wspomagających osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą, 

inicjowaniu tworzenia i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz 

wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm oraz aktywizacji zawodowej 

kobiet. 

 

Program Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) 
W 2013 roku planuje się, że ukraińscy urzędnicy wezmą udział w kolejnej edycji programu Akademii 

Administracji Publicznej PW, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach 

Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw 

partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej 

zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.  

Szkolenie zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w 2013 r. 

poświęcono tematyce służby cywilnej. 

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy: 

 Ukraina - projekty realizowane w 2013 r. 

 Opisy projektów realizowanych w 2013 r. 

powrót 

 

Działalność w 2012 r. 

Zrealizowanych zostało 26 projektów (zobacz pełną listę) na łączną kwotę 6 691 251 PLN, w tym 19 

http://www.polskapomoc.gov.pl/Ukraina,9.html#top
http://www.polskapomoc.gov.pl/Slowniczek,46.html#SGS
http://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2013,-,Ukraina,1861.html
http://www.ksap.gov.pl/ksap/
http://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2013,-,Ukraina,1861.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2013,-,Ukraina,1861.html#opisy
http://www.polskapomoc.gov.pl/Ukraina,9.html#top
http://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2012,-,Ukraina,1763.html
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projektów wyłonionych w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2012, a 7 realizowanych z udziałem 

organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1 514 594 PLN). W ramach programu małych 

grantów ambasada RP w Kijowie zrealizowała 7 projektów o łącznej wartości 805 tys. PLN. 

Dodatkowo w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej 

wdrożono 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 2 398 994 PLN. 

 

W 2012 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na Ukrainie realizowana była w 

ramach następujących priorytetów: 

 bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (8 projektów - 1 922 513 PLN) 
Działania związane były w szczególności ze wsparciem podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska przyrodniczego. 

 rozwój regionalny oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej (9 

projektów - 2 294 780 PLN), 

Działania dotyczyły szczególnie wzmocnienia dialogu pomiędzy terenowymi organami 

administracji centralnej i samorządem a organizacjami pozarządowymi, wzmocnienia 

samorządu w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania 

nieruchomościami i energooszczędnością oraz profesjonalizacji systemu zarządzania 

terytorialnego oraz wsparciu w tworzeniu polityki rozwoju regionalnego. 

 małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy (9 projektów - 

2 473 958 PLN) 
Działania służyły między innymi rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o 

alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP, ułatwianiu dostępu 

do informacji wspomagających osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą, 

inicjowaniu tworzenia i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz 

wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm oraz aktywizacji zawodowej 

kobiet. 

 

W 2012 roku 14 ukraińskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii 

Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie 

administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych 

szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry 

urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad 

demokratycznego państwa prawa. Szkolenia zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą 

Administracji Publicznej dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów 

publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało także we współpracy z Krajową Szkołą 

Administracji Publicznej, szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise), 

w którym wzięło udział m. in. 10 przedstawicieli ukraińskiej administracji rządowej oraz sektora 

prywatnego. SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację 

funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Głównym celem programu jest wzmocnienie 

administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na 

szczeblu krajowym i lokalnym. 

 

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy: 
 Ukraina - projekty realizowane w 2012 r. 

 EKO-OPERACJA – recykling odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim 

 Wsparcie ukraińskiego rynku zarządzania nieruchomościami 

 Ukraińscy strażacy szkolą się pod okiem polskich kadr 

 Ukraińscy studenci w drodze do kariery 

Wysłuchaj audycji radiowych o polskiej pomocy dla Ukrainy: 
 Szkolenie dla samorządowców 

 Obserwatorzy wyborów 

 

Działalność w 2011 r. 

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Ukrainy zrealizowano 37 projektów (w tym 4 

http://www.ksap.gov.pl/ksap/
http://www.ksap.gov.pl/ksap/
http://www.polskapomoc.gov.pl/Projekty,2012,-,Ukraina,1763.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/EKO-OPERACJA,%E2%80%93,recykling,odpadow,w,obwodzie,winnickim,i,chmielnickim,1746.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Wsparcie,ukrainskiego,rynku,zarzadzania,nieruchomosciami,1747.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Ukrainscy,strazacy,szkola,sie,pod,okiem,polskich,kadr,1748.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Ukrainscy,studenci,w,drodze,do,kariery,,1749.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/Audio/Ukraina_2012-szkolenie.mp3
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/Audio/Ukraina_2012-obserwatorzy.mp3
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projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) 

wdrażane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację 

rządową na kwotę 8 734 636 PLN, a także 8 projektów wdrażanych przez Ambasadę RP w Kijowie w 

ramach Programu Małych Grantów, na kwotę 330 625,05 PLN. 

Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów: 

 Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, 

inicjatywy na rzecz harmonizacji prawa z prawem unijnym (w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości, służb celnych i granicznych; prawodawstwo dot. obrotu ziemią i kataster), 

reforma systemu emerytalnego, zarządzanie obszarami miejskimi w zakresie usług 

komunalnych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (25 projektów na kwotę 5 927 

939 PLN), 

 Rozwój sektorów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wsparcie służb doradztwa rolniczego, 

aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia na wsi (9 projektów na 

kwotę: 2 019 647 PLN), 

 Mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: programy na rzecz efektywności 

energetycznej oraz utylizacji odpadów, aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających MSP (3 

projekty na kwotę: 787 050 PLN). 

 

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Ukrainy: 
 Droga do dobrego rządzenia 

powrót 

 

 

Działalność w 2010 r. 

Projekty realizowane w ramach programu Pomoc zagraniczna 2010 odpowiadały głównym obszarom 

wsparcia dla Ukrainy określonym w programie polskiej pomocy zagranicznej i obejmowały m.in. 

działania z zakresu rozwoju instytucjonalnego i promocji dobrego rządzenia (good governance), 

współpracy samorządowej, integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej (w tym reformę wymiaru 

sprawiedliwości, służb celnych i granicznych, rozwój rolnictwa) oraz oszczędzania energii. 

W 2010 roku wdrażane były na Ukrainie 44 projekty pomocowe realizowane przez organizacje 

pozarządowe, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki badawczo-

rozwojowe. Ponadto Ambasada RP w Kijowie we współpracy z Towarzystwem Niemiecko-Polsko-

Ukraińskim realizowała projekt „Dać dzieciom dom - rekonstrukcja budynku nr 2 w Centrum ‘Nasze 

Dzieci'". Celem projektu było stworzenie i popularyzacja na Ukrainie alternatywnego modelu opieki 

nad dziećmi, które są jej pozbawione.  Budżet projektu wyniósł 649 850 PLN. 

Całkowity koszt działań prowadzonych w ramach polskiej pomocy zagranicznej w 2010 roku na 

Ukrainie wyniósł ok. 11,9 mln PLN. Lista projektów w załączniku. 

 

http://www.polskapomoc.gov.pl/Dostep,do,rzetelnej,informacji,,jawnosc,i,transparentnosc,dzialan,wladz,,swiadomosc,praw,obywatelskich,droga,do,dobrego,rzadzenia,1256.html
http://www.polskapomoc.gov.pl/Ukraina,9.html#top
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/Kraje%20priorytetowe/UKRAINA_2010_lista%20projektow.pdf

